
Verslag van de 4-daagse reis  “ Rhein in Flammen “ 
Vrijdag 20 t/m maandag 23 september 2013 

door Jos Schmitz (reisleider) 

 
Vrijdag 20 september 2013 
Op de eerste reisdag was het voor ons allemaal vroeg opstaan en dat had te maken met de vertrektijd van onze 
trein (Vulkan Express) uit Engeln. Vanaf de gebruikelijke opstapplaatsen reden we met in totaal 26 personen eerst 
naar het AC restaurant  in Zevenaar om  daar een kopje koffie, thee of iets anders te gebruiken. Hierna via de 
autowegen naar Raststätte Brohltal-West voor onze lunchpauze. Keurig op tijd arriveerden wij in Engeln om de 
trein van 14.20 uur naar Brohl te halen. In deze trein werden ook twee container-goederenwagons meegenomen 

met gemalen grind van de lokale 
fabriek. Na een afwisselende rit 
reden wij na 80 minuten Brohl 
binnen en had de conducteur de 
mededeling dat wij, bij hoge 
uitzondering, nog mee mochten 
rijden naar Brohl-haven,waar de 
twee goederenwagens neergezet 
moesten worden voor verder 
transport. Nadat de  twee 
goederenwagons afgehaakt waren, 
werden wij teruggebracht naar het 
station van Brohl. Een leuk extraatje 
derhalve. Nadat we alles bekeken 
hadden, gingen we verder naar het 
hotel Ibis in Koblenz, waar wij 3 
nachten zouden verblijven.  Dit hotel 
beschikt niet over een eigen 
restaurant en dat betekende we het  
(uitstekende) diner in het vlakbij 
gelegen Kroatische restaurant  
“Stadtkrone”  gebruikten. 
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Zaterdag 21 september 2013. 
Nadat iedereen gebruikt had gemaakt van het uitgebreide 
ontbijt, gingen we om 09.45 uur op weg naar het DB-
museum in Koblenz,  gevestigd in en om een oude werkplaats 
van de DB. Hier konden we een groot aantal locomotieven, 
rijtuigen en andere spoorse attributen bekijken. Ook was er 
een Trix miniatuurbaan te bewonderen.  Al met al gaf het 
museum een aardig beeld van de geschiedenis weer. 
Om 12.00 uur verlieten wij het museum weer en gingen op 
weg naar het Deutsches Eck, de plaats waar de Rijn en de 
Moezel samenvloeien. De rit daar naar toe werd gekenmerkt 
door opbrekingen, omleidingen en beperkingen waardoor het 
allemaal wat langer duurde om op de juiste plaats terecht te 
komen. Na de lunchpauze gingen we op weg naar Boppard. 

Hier werden wij verrast door een enorme drukte aan de Rijnkade waar al veel toeringcars aanwezig waren voor 
het spektakel dat in de avond gehouden zou worden. Op 
een gegeven moment heeft Ben ons maar afgezet in de 
buurt van het station en konden we de bus, gelukkig 
nog, parkeren op een plek aan de andere kant van 
Boppard. In het tweede deel van de middag maakten wij  
een retourrit van Boppard naar Emmelshausen met een 
trein van Rhenus Veniro over de, volgens zeggen, steilste 
reguliere spoorlijn ten noorden van de Alpen. Na 
terugkomst op het station van Boppard liepen wij met z’n 
allen naar de Rijnoever om aan boord te stappen van de 
Rheinfells, één van de schepen van de Hebellinie. 
Het diner aan boord was in buffetvorm, maar omdat op 
een gegeven moment de stroom compleet uitviel, viel 
het niet mee om optimaal van de maaltijd te genieten.  
 

Met wat extra keren prikken met onze vork lukte het echter toch nog om ons bordje leeg te krijgen. In de 
tussentijd voer het schip van Boppard naar St. Goar (Lorelei), waar ‘s avonds het spektakel “Rhein in Flammen”  

zou plaats vinden. Tegen de tijd dat het 
vuurwerk zou starten lag de Rijn vol met 
tientallen passagiersschepen. Het 
vuurwerk overtrof echter alles; niet alleen 
vanaf een ponton in het water werd het 
vuurwerk afgestoken, maar ook vanaf 
diverse plekken langs de Rijn. Het gehele 
programma duurde bijna een uur en was 
dan ook een echt spektakel te noemen. 
Na afloop van dit festijn keerden wij terug 
naar Boppard en bracht onze chauffeur 
Ben Hoogstraten ons vervolgens moe 
maar voldaan weer naar ons hotel in 
Koblenz. 
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Zondag 22 september 2013. 
Vanwege het rij- en rusttijdenbesluit (de touringcar moest minimaal 9 uren stil staan) had de reisleiding besloten 
om het bezoek aan het Hermeskeil Air Museum niet door te laten gaan. Wij vertrokken  toen om 11.00 uur naar 
het edelstenen-stadje Idar-Oberstein. Het was echter te merken dat het ook daar zondag was, maar er waren toch 
nog genoeg plekken te vinden waar men de lunch kon 
gebruiken. Daarna vertrokken wij naar Morbach om een rit 
te maken met de historische Schienebus van Saar-
Hunsrück-Bahn. Omdat niet helemaal duidelijk was waar 
deze trein zou vertrekken stonden we eerst bij het oude 
station van Morbach. Nadat de reisleiding telefonisch contact 
had opgenomen, bleek dat we bij het andere station in 
Morbach moesten zijn dat op ruim een kwartier rijden lag.  
Gelukkig heeft men op ons gewacht en zo kon de rit van 
Morbach naar Bucheuren met een kwartier vertraging toch 
nog meegemaakt worden.Na afloop van de rit keerden wij 
weer terug naar ons hotel; een rit die ook nu weer in het 
teken stond van talloze wegopbrekingen en omleidingen. 
Het diner weer gebruikt in restaurant “Stadtkrone”. 

 
Maandag 23 september 2013 
Na het ontbijt was het alweer tijd om afscheid te nemen van 
ons hotel in Koblenz en gingen we op weg naar de bekende 
Drachenfelsbahn in Köningswinter. Met de tram reden we de 
berg op om te kunnen genieten van het uitzicht over de Rijn 
en omliggende streken. Helaas was het een weinig heiig om 
alles goed te kunnen zien, 
Vervolgens naar Keulen, waar een lange pauze ingelast was, 
zodat men ruim tijd had om de stad te bekijken, met de tram 

te rijden en natuurlijk om wat te eten. 
Na afloop van het bezoek aan Keulen werd 
vertrokken richting Nederland en, na de dinerstop in 
het AC-wegrestaurant te Zevenaar,  werd rond 
19.40 uur uur  het station Driebergen / Zeist bereikt, 
waar wij van  de eerste gasten afscheid namen. De 
overige passagiers werden via Bodegraven naar hun 
eigen uitstapplaats in Rotterdam, Den Haag en 
Alphen an den Rijn teruggebracht. 
Na afloop van deze vier dagen kijken we terug op 
een geslaagde maar vooral ook gezellige 
Railhobbyreis. 
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